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Α. ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΗ 
1.ΦΤΛΛΟΡΤΚΣΗ (Φςλλοκνίζηηρ) 
Γιαπιζηώζειρ: Ξεθίλεζε ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ εληόκνπ ζηηο πξώηκεο πεξηνρέο.  

Σν πξώην θαη θαζνξηζηηθό γηα ηελ παξαγσγή θύκα βιάζηεζεο, έρεη «ςεζεί». 
Οδηγίερ: Α. ηα δένδπα πος βπίζκονηαι ζε παπαγυγική ηλικία δε ζςνιζηάηαι 

καμία σημική επέμβαζη, παπά μόνο ηα παπακάηυ καλλιεπγηηικά 
μέηπα : 
α) απνθπγή ζεξηλώλ αδσηνύρσλ ιηπάλζεσλ. 
β) αθαίξεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ ιαίκαξγσλ βιαζηώλ. 
γ) πεξηνξηζκόο ησλ αξδεύζεσλ ζηηο απνιύησο αλαγθαίεο. 
Β. ηα νεαπά δένδπα, θςηώπια και εμβόλια, εθόζον διαπιζηυθεί η 
έναπξη ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ ηος ενηόμος (ζηοέρ), ζςνιζηάηαι 
εθαπμογή τεκαζμών, επαναλαμβανόμενυν ανάλογα με ηην 
ςπολειμμαηική διάπκεια ηος θςηοπποζηαηεςηικού πποφόνηορ πος θα 
σπηζιμοποιηθεί. 
 

Φςη/κά 
πποφόνηα: 

1.Ποπηοκαλιά: Φεθαζκνί θπιιώκαηνο κε έλα από ηα παξαθάησ 
Ακπακεθηίλ, Ικηληαθινπξίλη, Θηακεζνμάκ, Μεζνμπθελνδάηλη, Μηικπεκεθηίλ 
{Υινξαληξαληιηπξόι - μόνο ζε δένδπα πος δεν έσοςν ειζέλθει ζε 
καπποθοπία}, 
2.Μανηαπινιά : Φεθαζκνί θπιιώκαηνο κε έλα από ηα παξαθάησ 
Ακπακεθηίλ, Ικηληαθινπξίλη, Θηακεζνμάκ, Μεζνμπθελνδάηλη, Μηικπεκεθηίλ, 
Σεκπνπθελνδάηλη, { Υινξαληξαληιηπξόι - μόνο ζε δένδπα πος δεν έσοςν 
ειζέλθει ζε καπποθοπία}.  
3.Λεμονιά: Φεθαζκνί θπιιώκαηνο κε έλα από ηα παξαθάησ Ακπακεθηίλ, 
Ικηληαθινπξίλη, Θηακεζνμάκ,{ Υινξαληξαληιηπξόι - μόνο ζε δένδπα πος 
δεν έσοςν ειζέλθει ζε καπποθοπία}.  
4.Φςηώπια ποπηοκαλιάρ, μανηαπινιάρ, λεμονιάρ :Αζεηακηπξίλη                                                   
Σν Θηακεζνμάκ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη  κε ξηδνπόηηζκα ζε λέα κε 
παξαγσγηθά δέλδξα (1 γξακ αλά δέλδξν).                                            

 
2. ΜΤΓΑ ΜΔΟΓΔΙΟΤ 
Οδηγίερ: 
Φςη/κά 
πποφόνηα: 

Να ζςνεσιζηούν οι  τεκαζμοί ζηα ότιμα ποπηοκάλια και  μανηαπίνια 
πος δεν έσοςν ζςγκομιζθεί.                                              ► 
Βιέπε πξνεγνύκελν δειηίν.    

                                                                                                           



 
 
  3. ΔΡΙΩΓΗ ΑΛΔΤΡΩΓΗ 
Οδηγίερ: Γεν ζςνιζηάηαι καμία σημική επέμβαζη. Όηαν διαπιζηώνεηε 

πποζβολέρ να επικοινυνείηε με ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ. 
Ιζρύνπλ ηα θαιιηεξγεηηθά κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θπιινθλίζηε. 

 
4.ΣΔΣΡΑΝΤΥΟΙ 
Πξνζβάιινπλ θύιια, βιαζηνύο θαη θαξπνύο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηε ρξήζε 
νξηζκέλσλ ζθεπαζκάησλ (ππξεζξηλνεηδώλ) ε νπνία εληείλεη ηηο πξνζβνιέο, ιόγσ ηνπ όηη ηα 
ζθεπάζκαηα απηά επηθέξνπλ αύμεζε ζηε γνληκόηεηα ησλ ηεηξαλύρσλ.  
Γιαπιζηώζειρ: Τπάξρνπλ ζπνξαδηθέο πξνζβνιέο (θπξίσο από ηνλ θίηξηλν ηεηξάλπρν) κε 

ζπλύπαξμε όισλ ησλ βηνινγηθώλ ζηαδίσλ. 
Οδηγίερ: Να γίνει επέμβαζη ζε οπυπώνερ πος ςπάπσοςν πποζβολέρ (3 

κινηηέρ μοπθέρ ανά θύλλο νέαρ βλάζηηζηρ ή κινηηέρ μοπθέρ ζηο 
20-30% ηυν θύλλυν).  

Φςη/κά 
πποφόνηα: 

Ακπακεθηίλ, Αζεθνπηλνζύι, Δηνμαδόι, Μηικπεκεθηίλ, Ππξηληακπέλ (κόλν 

ζηελ πνξηνθαιηά), πηξνληηθινθέλ (ζε πνξηνθαιηά θαη ιεκνληά), 
Σεκπνπθελππξάλη,  Θεξηλά ιάδηα. 
*Αζεθνπηλνζύι, Μηικπεκεθηίλ, πηξνληηθινθέλ ρξήζε κηα θνξά ζηελ ίδηα 
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 
 

 
Β.ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ-ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ-ΓΑΜΑΚΗΝΙΑ (Ότιμερ ποικιλίερ) 
1.ΑΝΑΡΙΑ 
Γιαπιζηώζειρ
Οδηγίερ: 

πλερίδεηαη ε πηήζε ηνπ εληόκνπ κε πςεινύο πιεζπζκνύο.  
ηοςρ οπυπώνερ ότιμυν ποικιλιών ηυν παπαπάνυ πςπηνοκάππυν 
να γίνει επέμβαζη από 18 υρ 22 Ιοςνίος . 
 

Φςη/κά  
πποφόνηα: 

1.Ροδακινιά:Βάθηιινο Θνπξηγγίαο (βηνινγηθό ζθεύαζκα), {Γειηακεζξίλ, 
Δκακεθηίλ Μπελδνέηη, Μπέηα-ζπθινπζξίλ, πηλνζάλη, πθινπζξίλ 7 μέπερ }, 
{Ιληνμαθάξκπ 10 μέπερ }, { Υινξαληξαληιηπξόι 14 μέπερ },{Υισξππξηθόο 
κεζύι  21 ημέπερ }, {Υισξππξηθόο  20 και 30 μέπερ ανάλογα με ηο 
ζκεύαζμα}, {Νηηθινπκπελδνπξόλ, 30 μέπερ ππιν ηη ζςγκομιδή},  
{Σα-Φινπβαιηλέηη 56  ημέπερ }. 
2.Νεκηαπινιά:Γειηακεζξίλ, Δκακεθηίλ Μπελδνέηη, Ιληνμαθάξκπ, Μπέηα-
ζπθινπζξίλ, πηλνζάλη, πθινπζξίλ, Υινξαληξαληιηπξόι, Υισξππξηθόο, 
Υισξππξηθόο κεζύι.  
3.Γαμαζκηνιά: Βάθηιινο Θνπξηγγίαο (βηνινγηθό ζθεύαζκα), Γειηακεζξίλ, 
Μπέηα ζπθινπζξίλ, Υινξαληξαληιηπξόι, Υισξππξηθόο . 
Πποζοσή ζηην ςπολειμμαηική διάπκεια ηος ζκεςάζμαηορ πος θα 
σπηζιμοποιηθεί. 

 
                                                                                                                     
ΗΜΔΙΩΔΙ 

1. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ    
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ.  

2. Όλα ηα δεληία μαρ βπίζκονηαι ζηο διαδίκηςο   
       (www.minagric.gr)                                  

                                                                                      
 
                                                     Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ                                                                         
            
                                                                      Η. ΦΟΤΚΑΡΗ 
 
 


